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ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਵੀਕੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਨਕ (Transportation Clinic) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 
ਨਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ 17 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  International Centre, (6900 ਏਅਰਪੋਰਟ੍ ਰੋਡ) ਨਵਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਨਿਰ 

ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, Peel website ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨ ੂੰ , ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ, 

905-791-5202 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  

ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਿ ਨਦੂੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਨਕਉਂਨਕ ਪਨਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ, ਨਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 

ਸੀਨਮਤ ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱਚ ਥਾਵਾਂ ਿੋਣਗੀਆਂ।  

ਸਾਨ ੂੰ  ਆਸ ਿੈ ਨਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜਿਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨਿਲੀ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰ ਰ ਲੈਣਗ।ੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਨ ੂੰ , ਕੋਨਵਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

 

GENERIC 

 

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ  

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, 17 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਵੀਕੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਨਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ।  

 

ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ, ਟ੍ਰੱਕ, ਟ੍ਕੈਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਇੂੰਡਸਟ੍ਰੀਜ, ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, UBER ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਹੱ ਲੇਗਾ, 
ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਨ।    

ਇਿ ਕਲੀਨਨਕ International Centre, (6900 ਏਅਰਪੋਰਟ੍ ਰੋਡ) ਨਵਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਨਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ 

ਚੱਲੇਗਾ। 

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, Peel website ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਨ ੂੰ , ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੱਕ, 

905-791-5202 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੱੁਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।  

ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਕਉਂਨਕ ਪਨਿਲੀਆਂ ਖਰੁਾਕਾਂ ਲਈ, ਨਬਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱੁਕ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੀਨਮਤ 

ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱਚ ਥਾਵਾਂ ਿਣੋਗੀਆ।ਂ  

ਸਾਨ ੂੰ  ਆਸ ਿੈ ਨਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਨਮਆਂ ਵਜੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜਿਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਨਿਲੀ ਜਾਂ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ ਲਗਵਾਈ ਿੈ, ਉਿ ਵੈਕਸੀਨ 

ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰ ਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਨ ੂੰ , ਕੋਨਵਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੈਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

https://www.google.ca/maps/place/The+International+Centre/@43.7034055,-79.6368153,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe5548e2343785cf0!8m2!3d43.7034055!4d-79.6368153
https://booking-peel.secure.force.com/WorkShopEventRegistration?eventId=a0h2B000000LT0cQAG
https://www.google.ca/maps/place/The+International+Centre/@43.7034055,-79.6368153,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe5548e2343785cf0!8m2!3d43.7034055!4d-79.6368153
https://booking-peel.secure.force.com/WorkShopEventRegistration?eventId=a0h2B000000LT0cQAG

